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ค ำน ำ 

 

 เอกสำรคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครองโรงเรียนบ้ำนตำเรืองฯ จัดท ำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมำย

ในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่ียวกับกำรปฏิบัติและระเบียบต่ำง ๆ ของ

โรงเรียน เพ่ือให้ได้ปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  

 โรงเรียนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือจำกคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน      

ทุกคนในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงในคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครองโรงเรียนบ้ำนตำเรืองฯ ฉบับนี้ 

เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำนักเรียน พัฒนำครู และพัฒนำโรงเรียนให้มีคุณภำพ เกิดประโยชน์

สูงสุดในกำรพัฒนำประเทศชำติต่อไป  

 

โรงเรียนบ้ำนตำเรือง(ต ำรวจชำยแดนสงเครำะห์) 
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ประวตัโิรงเรยีน  

 โรงเรียนบ้ำนตำเรือง(ต ำรวจชำยแดนสงเครำะห์) เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

ร.9 ต ำบลปะตง อ ำเภอสอยดำว  จังหวัดจันทบุรี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

จันทบุรี เขต 2  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  เขตบริกำร

ของโรงเรียน คือ หมู่ที่ 2 , 3 , 7 และ 10 ต ำบล ปะตง และหมู่ที่ 7 ต ำบล ทับช้ำง อ ำเภอ      

สอยดำว จังหวัดจันทบุรี  โดยมีอำณำเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ชิดที่ดินส ำนักงำนพิทักษ์ปำ่ฯและที่ดินนำงม้วน เซ่งฮวด 

ทิศใต้ ชิดกองร้อยต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 114 

ทิศตะวันออก  ชิดโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนตำเรือง 

ทิศตะวันตก ชิดที่ดินคุณอรสำ ทับที่สุด และ จ.ส.ต.สำย แก้วเกตุ 

 

ควำมเป็นมำของโรงเรียน 

 โรงเรียนบ้ำนตำเรือง (ต ำรวจชำยแดนสงเครำะห์) เดิมชื่อว่ำ โรงเรียนบ้ำนตำเรือง ได้

จัดสร้ำงขึ้นตำมนโยบำยกำรสงเครำะห์ประชำชนที่อยู่ห่ำงไกลกำรคมนำคมของกองบัญชำกำร

ต ำรวจตระเวนชำยแดน  

 วันที่ 7 ธันวำคม 2500 จ.ส.ต.สมนึก พลสิทธ์ิ ผู้บังคับหมวดต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 75 

ได้ท ำกำรส ำรวจพ้ืนที่ โดยเชิญชำวบ้ำนมำประชุม เพ่ือชี้แจงควำมมุ่งหมำยของทำงรำชกำรและขอ

ควำมร่วมมือสร้ำงอำคำรเรียนและบ้ำนพักครู โดยได้จัดสร้ำงใกล้กับหมู่บ้ำน 

 วันที่ 21 เมษำยน 2501 ได้เปิดท ำกำรสอนนักเรียน มีนักเรียนชำยและหญิง จ ำนวน 17 คน 

โดยมี พลฯ สมัครทอง  เพชรสุข  และพลฯ สมัครหลอม  เพ่ิมทรัพย์ เป็นครูสอน 

 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกำยน 2514  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ

สมเด็จพระบรมรำชินีนำถได้เสด็จเยี่ยมรำษฎรและนักเรียนที่โรงเรียนได้พระรำชทำนเสื้อผ้ำ สมุด 

ดินสอ แก่รำษฎรและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย 

 วันที่ 5 เมษำยน 2515 โรงเรียนได้โอนให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจันทบุรี กรมกำร

ปกครอง กระทรวงมหำดไทย ต่อมำ วันที่ 1 ตุลำคม 2523 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร 

 วันที่ 7 กรกฎำคม 2546 โรงเรียนโอนไปสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจันทบุรี            

เขต 2 (สพท.จบ.2) โดยมีฐำนะเป็นนิติบุคคล 

 ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนโอนไปสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 

2 (สพป.จบ.2) โดยมีฐำนะเป็นนิติบุคคล 

 ปี พ.ศ. 2562  โรงเรียนได้พัฒนำอำคำรสถำนที่ส ำคัญๆ ได้แก่ กำรเทพ้ืนคอนกรีตบริเวณ

หน้ำเสำธง ปรับปรุงฝำ้ เวที และต่อเติมหลังคำอำคำรอเนกประสงค์ ปูหญ้ำเทียม ซ่อมหลังคำ 

เครื่องเล่นสนำมเด็กเล่น ซ่อมฝำ้ห้องครัว ท ำอ่ำงล้ำงถำดหลุม ปรับปรุงสวนปำ่ให้เป็นสวนเกษตร

พอเพียง ก่อสร้ำงเรือนเพำะเห็ด ติดตั้งกล้องวงจรปิด ซ่อมแซมระบบไฟฟำ้และเสียงตำมสำย 

ก่อสร้ำงหลังคำทำงเดิน พัฒนำสนำม BBL ซ่อมแซมปรับปรุงห้องสหกรณ์โรงเรียน  

 ปี พ.ศ. 2563 ก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลหญ้ำเทียม 7 คน จำกบริษัท คิงเพำเวอร์ และก่อสร้ำง

อำคำรไอซีที ยูโซ่เน็ต จำก กสทช.  
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ค ำขวญัของโรงเรยีน สุขภำพดี สำมัคคี  เรียนดี  มีวินัย   
 

อตัลกัษณ ์ นักเรียนดีด้วยวิถีพอเพียง  
 

เอกลกัษณข์องโรงเรยีน  โรงเรียนดีวิถีพอเพียง 
 

สปีระจ ำโรงเรยีน   เหลือง - น ้ำเงิน  
 

อักษรยอ่  ต.ร. 
 

ตรำสญัลกัษณป์ระจ ำโรงเรยีน  
 

ผูบ้รหิำรโรงเรยีนบำ้นตำเรอืงฯ  นำยคมกริช อันทรง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำเรืองฯ 
 

ประวตัผิูบ้รหิำรสถำนศกึษำ  

1. นำยบุญส่ง วงศำ   พ.ศ. 2515 

2. นำยก ำพล พัฒนธัญญำ  พ.ศ. 2518 

3. นำยพิฑูร บุญโนทก   พ.ศ. 2527 

4. นำยสุชำติ ยังเหลือ    พ.ศ. 2530 

5. นำยสุรดิษ  สุขอรุณยืนยง  พ.ศ. 2555 

6. นำยคมกริช อันทรง   พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน  

 

แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศกึษำ  

  โรงเรียนบ้ำนตำเรืองฯ เปิดท ำกำรสอนตั้งแต่ชั้นอนุบำลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โดย

จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ.2560 และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551 โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ดังนี้ 

 

ปรชัญำ      “นตฺถิ ปญฺญำสมำ อำภำ” แสงสว่ำงเสมอด้วยปัญญำ ไม่ม ี

 

วสิยัทศัน ์  “มุ่งพัฒนำคณุภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ก้ำวหน้ำเทคโนโลยี  

  สุขภำพดีมีวินัย ใส่ใจเรียนรู้ เชิดชูคณุธรรม น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกจิ  

1. ยกระดับคณุภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล  

2. พัฒนำกระบวนกำรคิดและสื่อเทคโนโลยทีำงกำรศึกษำที่ทนัสมัย  

3. ส่งเสริมสุขภำพ คณุธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

4. พัฒนำทักษะควำมรู้ ทักษะควำมคิด ทักษะอำชีพที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคัญ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล และกำรมสี่วนร่วม 
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เปำ้ประสงค ์

1. นักเรยีนมคีุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล  

2. นักเรียนมีทักษะควำมรู้ ทักษะควำมคิด ทกัษะอำชีพ และมีควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อเทคโนโลยี

ทำงกำรศึกษำที่ทนัสมัย  

3. นักเรียนมีสุขภำพที่ดี มคีุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั และมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 

5. โรงเรียนมรีะบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล และกำรมีส่วนร่วม 
 

ยทุธศำสตรโ์รงเรยีนบำ้นตำเรอืง (ต ำรวจชำยแดนสงเครำะห)์ 

 1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง และมีประสิทธิภำพ 

  2. กำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียนอย่ำงรอบด้ำน 

  3. กำรส่งเสรมิ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มคีุณภำพ 

 4. กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
 

งำนทะเบยีน 

1. งำนทะเบียนเก่ียวกับนักเรียน ดังนี ้ 

1.1 ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)  

1.2 หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ (ปพ.2) จบ ม.3/ม.6  

1.3 แบบรำยงำนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ (ปพ.3) รำยงำนเขตพ้ืนที่ฯ  

1.4 แบบแสดงผลกำรพัฒนำคณุลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) 

1.5 เอกสำรบันทึกกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (ปพ.5) 

1.6 แบบรำยงำนผลกำรพัฒนำคณุภำพผู้เรยีนรำยบุคคล (ปพ.6) 

1.7 ใบรับรองผลกำรศึกษำ (ปพ.7) 

1.8 ระเบียนสะสม (ปพ.8) 

1.9 สมุดบนัทึกผลกำรเรียนรู้ (ปพ.9) กรณีย้ำยระหว่ำงภำคเรียน 

1.10 เอกสำรอ่ืนๆ ติดต่อเจ้ำหน้ำที่เวลำ 08.00–16.00 น. ในวันรำชกำร  

2. กำรขอหลักฐำนใหม่ทีท่ำงรำชกำรออกให้ ต้องแจ้งควำม พร้อมน ำหลักฐำนเอกสำรที่แจง้ควำม

มำแนบค ำขอ  

3. ติดต่องำนทะเบียนโรงเรียนบ้ำนตำเรืองฯ อำคำรเฉลิมพระเกียรต ิชั้น 2  

4. หมำยเลขโทรศัพท์ 039 – 385087 

5. ติดตำมข่ำวสำรข้อมูลโรงเรยีนบ้ำนตำเรอืงฯ ที่เว็บไซต์ http://www.taruang.com/ 

ขอ้ตกลงในกำรบรกิำร  

- ยื่นขอเอกสำร พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมกำรขอหนังสือส ำคัญต่ำง ๆ ฉบับละ 20 บำท  

- ค่ำธรรมเนียม กรณสี่งหนงัสือทำงไปรษณยี์ ฉบับละ 50 บำท  

ขัน้ตอนกำรขอเอกสำรตำ่ง ๆ มดีงันี ้ 

  1. ขอแบบฟอร์มใบค ำร้องต่ำง ๆ ที่งำนทะเบียน กรอกข้อมูลให้ชัดเจน และส่งแบบฟอร์ม

ล่วงหน้ำก่อนขอรับเอกสำร 3 วัน นับจำกวันที่ส่งแบบฟอร์ม  
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  2. ในกรณทีี่กรอกรำยละเอียดในแบบฟอร์มค ำร้องต่ำง ๆ ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่

ถูกต้องเจ้ำหนำ้ที่จะแจง้เพ่ือทรำบในวันรับ และจะเริ่มนับเป็นวันส่งแบบฟอรม์ใหม ่ 

  3. ถ้ำผู้มำติดต่อเป็นนักเรียนที่ยังไม่จบกำรศึกษำต้องแต่งชุดนักเรียนเมื่อมำติดต่อขอ

เอกสำร พร้อมช ำระเงนิค่ำธรรมเนียมที่ห้องธุรกำรโดยเจ้ำหน้ำทีจ่ะออกใบเสร็จให ้ 

  4. เมื่อผู้ขอเอกสำรด ำเนินกำรตำมข้อ 1-3 แล้ว น ำค ำร้องขอเอกสำร มำส่งพร้อมรูปถ่ำย

ที่แตง่เครื่องแบบนักเรียนขนำด 1½ นิ้ว จ ำนวน2 รูป 

หมำยเหต ุนักเรียนทีม่ำติดต่อรำชกำร ต้องแต่งชดุนักเรียนเท่ำนั้น 

งำนหลกัสตูร 

หลักสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำน พุทธศกัรำช 2551 

วสิยัทศัน ์ 

 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก ำลังของชำติให้เป็นมนษุย์

ที่มีควำมสมดุลทั้งด้ำนร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม มีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 

ยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีควำมรู้และทักษะ

พ้ืนฐำน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต โดย

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญบนพ้ืนฐำนควำมเชื่อว่ำทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้เต็มตำม

ศักยภำพ  
 

หลักกำร  

   หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มหีลักกำรที่ส ำคัญ ดังนี ้ 

   1. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเอกภำพของชำต ิมีจุดหมำยและมำตรฐำนกำร

เรียนรู้เป็นเปำ้หมำยส ำหรับพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู ้ทักษะ เจตคต ิและคุณธรรมบน

พ้ืนฐำนของควำมเป็นไทยควบคู่กับควำมเป็นสำกล  

   2. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพ่ือปวงชนที่ประชำชนทุกคนมโีอกำสได้รับกำรศึกษำอย่ำงเสมอ

ภำคและมคีุณภำพ  

   3. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่สนองกำรกระจำยอ ำนำจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัด

กำรศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพและควำมตอ้งกำรของท้องถ่ิน  

   4. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่มโีครงสร้ำงยืดหยุ่นทั้งด้ำนสำระกำรเรยีนรู ้เวลำและกำร

จัดกำรเรียนรู ้ 

   5. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส ำคัญ  

   6. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเปำ้หมำย สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนรู ้และประสบกำรณ ์ 
 

จดุหมำย มุ่งพัฒนำผูเ้รียนให้เป็นคนด ีมีปัญญำ มีควำมสขุมีศักยภำพในกำรศึกษำต่อ และประกอบ

อำชีพ จึงก ำหนดเป็นจดุหมำยเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน ดังนี ้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์เห็นคณุค่ำของตนเอง มีวินัยและ

ปฏิบตัิตนตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 2. มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลย ีและมี

ทักษะชีวิต  
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 3. มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ด ีมีสุขนิสยั และรักกำรออกก ำลังกำย 

 4. มีควำมรักชำต ิมีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิต และ

กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมพีระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 5. มีจิตส ำนึกในกำรอนรุักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย กำรอนุรักษ์และพัฒนำ

สิ่งแวดล้อม มีจติสำธำรณะทีมุ่่งท ำประโยชน์และสร้ำงสิ่งที่ดีงำมในสงัคม และอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่ำงมีควำมสุข  

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

สมรรถนะส ำคญัของผูเ้รยีน หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ

ส ำคัญ 5 ประกำร ดังนี้  

 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มีวัฒนธรรมในกำร

ใช้ภำษำถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำ

ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลัก

เหตุผลและควำมถูกต้องตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร ที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบ

ที่มีต่อตนเองและสังคม  

 2. ควำมสำมำรถในกำรคดิ เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด

อย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์

ควำมรู้หรือสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม  

 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆที่

เผชิญได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจ

ควำมสัมพันธ์และกำรเปล่ียนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้

มำใช้ในกำรปอ้งกันและแก้ไขปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่

เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  

 4. ควำมสำมำรถในกำรใชท้กัษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้

ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำน และกำรอยู่

ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำม

ขัดแย้งต่ำง ๆอย่ำงเหมำะสมกำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปล่ียนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม 

และกำรรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

 5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้เทคโนโลยีด้ำน

ต่ำง ๆ และมีทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพ่ือกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ 

กำรสื่อสำรกำรท ำงำน กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุง่พัฒนำผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

เพ่ือให้สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี ้ 

 1. รักชำต ิศำสน ์กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝเ่รียนรู ้5. อยู่อย่ำงพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 7. รักควำมเป็นไทย 8.มีจิตสำธำรณะ  

มำตรฐำนกำรเรยีนรู ้กำรพัฒนำผู้เรียนใหเ้กิดควำมสมดุล ต้องค ำนงึถึงหลักพัฒนำกำรทำงสมอง

และพหุปัญญำ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู ้8 กลุ่มสำระ
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กำรเรียนรู ้ดังนี ้1. ภำษำไทย 2. คณิตศำสตร ์3. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี4. กำรงำนอำชีพ  

5. สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 6. สุขศึกษำและพลศึกษำ 7. ศิลปะ 8. ภำษำตำ่งประเทศ  

 กิจกรรมพัฒนำผูเ้รยีน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองตำมศักยภำพ พัฒนำอย่ำงรอบด้ำนเพ่ือ

ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม เสริมสร้ำงให้เป็นผู้มี

ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกของกำรท ำประโยชน์เพ่ือสังคม 

สำมำรถจัดกำรตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  

  1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้ เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์

สิ่งแวดล้อม สำมำรถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหำ ก ำหนดเปำ้หมำย วำงแผนชีวิตทั้งด้ำนกำรเรียน 

และอำชีพ สำมำรถปรับตนได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้ำใจผู้เรียน ทั้งยังเป็น

กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ปกครองในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำผู้เรียน 

  2. กิจกรรมนกัเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนำควำมมีระเบียบวินัย ควำมเป็นผู้น ำผู้ตำมที่ดี 

ควำมรับผิดชอบกำรท ำงำนร่วมกัน กำรรู้จักแก้ปัญหำ กำรตัดสินใจที่เหมำะสม ควำมมีเหตุผล กำร

ช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออำทร และสมำนฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด 

และควำมสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ กำรศึกษำวิเครำะห์วำงแผน 

ปฏิบัติตำมแผน ประเมินและปรับปรุงกำรท ำงำน เน้นกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสม

และสอดคล้องกับวุฒิภำวะของผู้เรียน บริบทของสถำนศึกษำและท้องถ่ิน กิจกรรมนักเรียน

ประกอบด้วย  

    2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร  

    2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

   3. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสำธำรณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ ำเพ็ญตนให้

เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถ่ิน ตำมควำมสนใจในลักษณะอำสำสมัคร เพ่ือแสดงถึงควำม

รับผิดชอบ ควำมดีงำม ควำมเสียสละต่อสังคม มีจิตสำธำรณะ เช่น กิจกรรมอำสำพัฒนำต่ำง ๆ 

กิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม  

 

กำรจดักำรเรยีนรูด้ว้ยทฤษฎกีำรเรยีนรูข้องบลมู 3 ด้ำน  คือ ด้ำนพุทธิพิสัย (Cognitive 

Domain) ด้ำนทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และ ด้ำนเจตพิสัย (Affective Domain) 

พุทธพิิสยั (Cognitive Domain) คือ พฤติกรรมด้ำนสมองเป็นพฤติกรรมเก่ียวกับ

สติปัญญำ ควำมรู้ ควำมคดิ ควำมเฉลียวฉลำด ควำมสำมำรถในกำรคิดเรื่องรำวต่ำงๆ อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ซึง่เป็นควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ 

จติพิสยั (Affective Domain) คือ พฤตกิรรมด้ำนจติใจ ได้แก่ ค่ำนิยม ควำมรู้สึก 

ทัศนคติ ควำมซำบซึง้ ควำมเชื่อ ควำมสนใจและคุณธรรม  พฤติกรรมด้ำนนี้อำจไม่เกิดขึ้นทันที 

ดังนัน้  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยจัดสภำพแวดล้อมทีเ่หมำะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดี

งำมอยู่ตลอดเวลำ จะท ำให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปล่ียนไปในแนวทำงที่พึงประสงค์ได ้

ทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) คือ พฤติกรรมด้ำนกล้ำมเนื้อประสำท พฤติกรรมที่

บ่งถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนได้อยำ่งคล่องแคล่วช ำนิช ำนำญ  ซึ่งแสดงออกมำได้โดยตรง

โดยมเีวลำและคุณภำพของงำนเป็นตัวชี้ระดบัของทักษะ 
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โครงสรำ้งหลกัสตูรโรงเรยีนบำ้นตำเรอืงฯ  ปีกำรศกึษำ 2564 

แผนกำรเรยีน ทัว่ไป (วทิยำศำสตร-์คณติศำสตร)์ 
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โครงสรำ้งหลกัสตูรโรงเรยีน  ปีกำรศกึษำ 2564 

แผนกำรเรยีน ทัว่ไป 
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กำรประเมนิผลกำรเรยีน 

วิธกีำรประเมนิผลกำรเรยีน มรีปูแบบดงันี ้

ระหว่ำงภำคเรียน ปลำยภำคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เก็บเป็นคะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บเป็นคะแนน 

 

หมำยเหต ุ 

  1. ครูผู้สอนสำมำรถเก็บคะแนนหรือประเมินผลได้ตำมแผนกำรสอนของตนเองโดยไม่

จ ำเป็นต้องสอบกลำงภำคหรือปลำยภำค  

  2. ผลกำรเรียนรู้ใดจะเก็บคะแนนให้แจ้งผู้เรยีนทรำบล่วงหน้ำ  

  3. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์และอ่ำนคิดวิเครำะห ์ให้ประเมินตลอดภำคเรียน เน้นกำร

ประเมนิกำรแสดงออกเป็นประจ ำด้วยควำมชื่นชม ไม่ใช่กำรสอบวัดด้วยข้อสอบ หรือจ ำนวนครัง้ที่

แสดงออกแต่เป็นระดับคุณภำพของกำรแสดงออก  

  4. วัดผลปลำยภำคเรียน นักเรียนที่มเีวลำในแต่ละรำยวิชำไม่ต ่ำกว่ำ 80% ของเวลำเรยีน

ทั้งหมด จึงจะมีสทิธ์ิเข้ำรับกำรประเมินผลปลำยภำคเรียน  
 

เงือ่นไขกำรมสีทิธิเ์ขำ้รบักำรประเมนิผลปลำยภำคเรยีน  

  นักเรียนจะต้องมีเวลำเรียนในแต่ละรำยวิชำไม่ต ่ำกว่ำ 80% ของเวลำเรียนทัง้หมดจึงจะมีสิทธ์ิ

เข้ำรับกำรประเมินผลปลำยภำคเรียน  

  นักเรียนทีม่ีเวลำเรียนในแต่ละรำยวิชำไม่ถึง 80% ของเวลำเรียนทั้งหมด จะไม่มีสทิธ์ิเข้ำรับ

กำรประเมินผลปลำยภำคเรียน และจะได้ผลกำรเรียน คือ อักษร “มส” 
  

ขัน้ตอนกำรตรวจสอบเวลำเรยีน  

 1. นักเรยีนหยุดเรียนถึง 15% ของเวลำเรียนทั้งหมด ฝำ่ยวิชำกำรจะเชิญ ผู้ปกครอง และ

นักเรียนมำลงชื่อรับทรำบเวลำเรียน และแจง้ให้ทรำบว่ำนักเรียนจะหยดุเรียนได้อีกอย่ำงมำกก่ีคำบ  

 2. นักเรียนหยดุเรียนเกิน 20% ของเวลำเรียนทัง้หมด ฝำ่ยวิชำกำรจะท ำรำยชื่อนักเรยีนที่ไมม่ี

สิทธ์ิเข้ำรับกำรประเมนิผลปลำยภำคเรียนเพ่ือเสนอผู้อ ำนวยกำรประกำศรำยชื่อนักเรียนที่ไม่มีสทิธ์ิเข้ำ

รับกำรประเมนิผลปลำยภำคเรียน และแจง้ให้ผู้ปกครองทรำบ  
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ประเมนิคณุลักษณะอันพึงประสงค์และกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ 

วัดผลตำม

มำตรฐำน 

และ

ตัวชี้วัด 

วัดผลตำม

ผลกำร

เรียนรู้ที่

คำดหวัง 

วัดผล

กลำง

ภำคเรียน 

วัดผล

กลำง

ภำคเรียน 
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เกณฑก์ำรวดัผลและประเมนิผลกำรเรยีนรู ้ 

 1. กำรตดัสนิผลกำรเรยีน  คือ กำรพิจำรณำกำรผ่ำนในรำยวิชำทีก่ ำหนดทัง้ทีเ่ป็นรำยภำคเรียน 

รำยปีกำรศึกษำ กำรจบระดับชั้นเป็นระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น หลักเกณฑ์กำร

วัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้เพ่ือตัดสินผลกำรเรียนของผูเ้รียนตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 มดีังนี ้ 

เกณฑก์ำรจบระดบัประถมศกึษำ 

1) ผูเ้รียนเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนและรำยวิชำ/กิจกรรมเพ่ิมเตมิ โดยเป็นรำยวิชำพ้ืนฐำนตำม

โครงสร้ำงเวลำเรียนที่หลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด และรำยวิชำ/กิจกรรม

เพ่ิมเติมตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

2) ผู้เรียนมผีลกำรประเมนิรำยวิชำพ้ืนฐำน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

3) ผู้เรียนมผีลกำรประเมนิกำรอ่ำน คดิวิเครำะห์ และเขยีน ในระดับผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด 

4)ผู้เรียนมีผลกำรประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด 

5) ผูเ้รียนเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและมีผลกำรประเมินผำ่นเกณฑ์กำรประเมนิตำมที่

สถำนศึกษำก ำหนด 

เกณฑก์ำรจบระดบัมธัยมศกึษำ  

1) ตัดสินผลกำรเรียนเป็นรำยวิชำ ผู้เรียนตอ้งมีเวลำเรียนตลอดภำคเรียนไมน่้อยกว่ำร้อยละ 80 

ของเวลำเรียนทั้งหมดในรำยวิชำนั้น ๆ  

2) ผู้เรียนต้องไดร้ับกำรประเมนิทุกตัวชี้วัดและผ่ำนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด  

3) ผู้เรียนต้องไดร้ับกำรตดัสินผลกำรเรียนทุกรำยวิชำ  

4) ผู้เรียนต้องได้รับกำรประเมิน และมีผลกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนดในกำร

อ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

กำรให้ระดับผลกำรเรียน ในกำรตัดสินเพ่ือให้ระดับผลกำรเรียนรำยวิชำ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับ  

ผลกำรเรยีนเป็น 8 ระดับ กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นั้น ให้ระดับผลกำรประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่ำน กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจะต้อง

พิจำรณำทั้งเวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรปฏิบัติกิจกรรม และผลงำนของผู้เรียน ตำมเกณฑ์ที่

สถำนศึกษำก ำหนด และให้ผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเป็น ผ่ำน และ ไม่ผ่ำน  

กำรรำยงำนผลกำรเรียน กำรรำยงำนผลกำรเรียนเป็นกำรสื่อสำรให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทรำบ

ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน  ซึ่งสถำนศึกษำต้องสรุปผลกำรประเมินและจัดท ำ

เอกสำรรำยงำนให้ผู้ปกครองทรำบเป็น ระยะ ๆ หรือ อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง กำรรำยงำนผล

กำรเรียนสำมำรถรำยงำน เป็นระดับคุณภำพกำรปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมำตรฐำนกำรเรียนรู้

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

ผลกำรเรยีนทีม่เีงือ่นไข ผลกำรเรียนที่มเีงื่อนไข ได้แก ่ไม่มีสิทธ์ิเขำ้รับกำรประเมินผลปลำยภำคใน

รำยวิชำและรอกำรตัดสนิ มีตัวอักษรระบุเงือ่นไขแสดงผลกำรเรียน ประกอบด้วย  

 1) ตัวอักษรแสดงผลกำรเรียนแต่ละรำยวิชำใน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ 

  “มส” หมำยถึง ผู้เรียนทีม่เีวลำเรยีนไมถ่งึรอ้ยละ 80 ของเวลำเรียนในรำยวิชำนั้นและไม่ได้รับ

กำรผ่อนผนัให้เข้ำรับกำรวัดผลปลำยภำคเรยีน  
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  “ร” หมำยถึง รอกำรตัดสนิและยังตัดสนิไมไ่ด้ โดยผูเ้รียนไม่มขี้อมูลผลกำรเรียนรำยวิชำนั้น

ครบถ้วน เชน่ ไม่ได้วัดผลกลำงภำคเรียน ปลำยภำคเรียนไม่ได้สง่งำนทีม่อบหมำยซึ่งงำนนัน้เป็น

ส่วนหนึ่งของกำรตัดสินผลกำรเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท ำให้ประเมินผลกำรเรียนไม่ได ้ 

 2) ตัวอักษรแสดงผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  “ผ”  หมำยถึง ผ่ำนเกณฑ์ที่

สถำนศึกษำก ำหนด “มผ” หมำยถึง ไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด  

กำรเปลีย่นผลกำรเรยีน “0”  

  สถำนศึกษำจัดใหม้ีกำรสอบซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ผูเ้รียนสอบไม่ผ่ำนก่อน แล้วจึงสอบแก้ตัวให้

และใหส้อบแกต้วัไดไ้มเ่กนิ 2 ครัง้ ทั้งนีต้้องด ำเนินกำรให้เสรจ็สิ้นภำยในปีกำรศึกษำนัน้  

  ถำ้ผูเ้รยีนไมด่ ำเนนิกำรสอบแก้ตัวตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้นี ้อยูใ่นดลุยพินจิของสถำนศกึษำที่

จะพิจำรณำขยำยเวลำออกไปอกีไมเ่กนิ 1 ภำคเรยีน  

  ถ้ำสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วยังได้รับผลกำรเรยีน “0” อีก สถำนศึกษำแต่งตัง้คณะกรรมกำร

ด ำเนนิกำรเก่ียวกับกำรแก้ผลกำรเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัตดิังนี ้ 

  - ให้เรียนซ ้ำรำยวิชำถ้ำเป็นรำยวิชำพ้ืนฐำน  

  - ให้เรียนซ ้ำ หรือเปล่ียนรำยวิชำเรียนใหม ่ถ้ำเป็นรำยวิชำเพ่ิมเตมิ สถำนศึกษำจะมีหมำยเหตุ

ในระเบียนแสดงผลกำรเรียนว่ำเรียนแทนวิชำใด  

กำรเปลีย่นผลกำรเรยีน “ร”  ม ี๒ กรณ ี 

 1) ในกรณีทีผู่้เรยีนไดผ้ลกำรเรียน “ร” เพรำะเหตุสุดวิสัย เมื่อผู้เรียนไดเ้ข้ำสอบ หรือส่งผลงำน 

ที่ติดค้ำงเรียบร้อยแล้ว หรือแก้ปัญหำเสร็จสิ้นแล้วให้ได้ระดับผลกำรเรียนตำมปกต ิตั้งแต่ 0 - 4  

 2) ในกรณีทีผู่้เรียนไดผ้ลกำรเรียน “ร” โดย รร.พิจำรณำแล้วว่ำ ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมือ่ผู้เรียนได้

เข้ำสอบหรือส่งผลงำนทีต่ิดค้ำงอยู่เสรจ็เรียบร้อย หรือแก้ปัญหำเสรจ็สิ้นแล้ว ให้ได้ระดบัผลกำร

เรียนไม่เกนิ “1”  

 - กำรแก้ไขผลกำรเรียน “ร” ทั้งนี้ให้ด ำเนินกำรแก้ไขตำมสำเหตุให้เสร็จสิน้ภำยในปีกำรศึกษำนั้น 

ถ้ำผู้เรียนไมม่ำด ำเนนิกำรแก ้“ร” ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ให้เรียนซ ้ำรำยวิชำ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย

จะอยู่ในดุลยพินิจของสถำนศึกษำทีจ่ะขยำยเวลำกำรแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภำคเรยีนแตเ่มื่อพ้น

ก ำหนดนีแ้ล้วต้องปฏิบัติดงันี ้ 

 - ให้เรียนซ ้ำรำยวิชำถ้ำเป็นรำยวิชำพ้ืนฐำน  

 - ให้เรียนซ ้ำหรือเปล่ียนรำยวิชำเรียนใหม ่ถ้ำเป็นรำยวิชำเพ่ิมเตมิ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของ

สถำนศึกษำ ในกรณเีปล่ียนรำยวิชำเรียนใหม่ มีหมำยเหตุในระเบียนแสดงผลกำรเรียนว่ำเรียนแทน

วิชำใด 

กำรเปลีย่นผลกำรเรยีน “มส” ม ี2 กรณ ีดังนี ้ 

 1) กรณีผู้เรียนได้ผลกำรเรียน “มส” เพรำะมีเวลำเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลำเรียนไม่น้อย

กว่ำ 60 ของเวลำเรียนทั้งหมด สถำนศึกษำจัดให้เรียนเพ่ิมเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือ

เวลำว่ำง หรือวันหยุด หรือมอบหมำยงำนให้ท ำ จนมีเวลำเรียนครบตำมที่ก ำหนดไว้ส ำหรับรำยวิชำ

นั้นแล้วจงึให้สอบเป็นกรณีพิเศษ ผลกำรสอบแก้ “มส”ใหไ้ดร้ะดบัผลกำรเรยีนไมเ่กนิ “1” ส่วน

ระยะเวลำในกำรแก้และปรับปรงุด ำเนนิกำร เช่นเดียวกับกำรแก้ “ร” 

 2) กรณีผู้เรียนได้ผลกำรเรียน “มส” และมเีวลำเรียนน้อยกว่ำร้อยละ 60 ของเวลำเรยีนทั้งหมด 

สถำนศึกษำจัดใหม้ีกำรเรียนซ ้ำในรำยวิชำพ้ืนฐำนและรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนรำยวิชำเรียนใหม ่

ส ำหรับรำยวิชำเพ่ิมเตมิเทำ่นั้น *ในกรณเีปล่ียนรำยวิชำเรียนใหม ่ให้หมำยเหตุในระเบียนแสดงผล

กำรเรียนว่ำเรียนแทนวิชำใด  
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 ในกรณีภำคเรยีนที ่2 หำกผู้เรียนยังมผีลกำรเรยีน “0” “ร” “มส” ใหด้ ำเนนิกำรใหเ้สรจ็สิน้กอ่น

เปิดภำคเรยีนปีกำรศกึษำถดัไป สถำนศึกษำอำจเปิดกำรเรียนกำรสอนในภำคฤดรู้อนเพ่ือแก้ไขผล

กำรเรียนของผูเ้รียนได ้

กำรเปลีย่นผลกำรเรยีน “มผ” สถำนศึกษำจัดซ่อมเสริมใหผู้้เรียนท ำกิจกรรมจนครบตำมเวลำที่

ก ำหนด หรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนำคุณลักษณะที่ต้องปรับปรงุแก้ไขแล้วจงึเปล่ียนผลกำรเรยีน

จำก “มผ” เป็น “ผ” ทั้งนี้ด ำเนนิกำรให้เสรจ็สิ้นภำยในปีกำรศึกษำนัน้ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของสถำนศึกษำ  

กำรเลือ่นชัน้ ผู้เรียนจะได้รับกำรตัดสินผลกำรเรยีนทุกภำคเรียนและได้รับกำรเล่ือนชั้นเมื่อสิ้นปี

กำรศึกษำโดยมีคุณสมบัตติำมเกณฑ์ ดังนี ้ 

 1) รำยวิชำพ้ืนฐำน ได้รับกำรตดัสินผลกำรเรียนผ่ำนทุกรำยวิชำ  

 2) รำยวิชำเพ่ิมเตมิ ได้รับผลกำรตัดสนิผลกำรเรียนผ่ำนตำมเกณฑ์ทีส่ถำนศึกษำก ำหนด  

 3) ผู้เรียนต้องไดร้ับกำรประเมนิและมีผลกำรประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนดในกำร

อ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 4) ระดับผลกำรเรียนเฉล่ียในปีกำรศึกษำนัน้ควรไมต่ ่ำกว่ำ 1.00 ทัง้นี้รำยวิชำใดที่ไม่ผำ่นเกณฑ์

กำรประเมิน สถำนศึกษำสำมำรถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับกำรแก้ไขในภำคเรียนถัดไป  

กำรเรยีนซ ้ำ สถำนศึกษำจะจัดให้ผูเ้รียน เรยีนซ ้ำใน 2 กรณ ีดังนี ้ 

 กรณทีี ่1 เรยีนซ ้ำรำยวชิำ หำกผู้เรยีนไดร้ับกำรสอนซ่อมเสริม และสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่ำน

ให้เรียนซ ้ำรำยวิชำนั้น เช่น พักกลำงวัน วันหยุด ชั่วโมงว่ำงหลังเลิกเรียน ภำคฤดูร้อน เป็นต้น  

 กรณทีี ่2 เรยีนซ ้ำชัน้ ม ี2 ลักษณะ คือ  

 1) ผู้เรียนมรีะดับผลกำรเรียนเฉล่ียในปีกำรศึกษำนั้นต ่ำกว่ำ 1.00 และมแีนวโน้มว่ำจะเป็นปัญหำ

ต่อกำรเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

 2) ผู้เรียนมผีลกำรเรียน 0 , ร , มส เกินครึ่งของรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนในปีกำรศกึษำนั้น  

 ทั้งนี ้หำกเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือทั้ง 2 ลักษณะ สถำนศึกษำสำมำรถแตง่ตั้ง

คณะกรรมกำรพิจำรณำ หำกเหน็ว่ำไม่มเีหตผุลอันสมควรก็ให้ซ ้ำชัน้ โดยยกเลิกผลกำรเรียนเดิมและ

ให้ใช้ผลกำรเรียนใหม่แทน หำกพิจำรณำแล้วไม่ต้องเรียนซ ้ำชัน้ จะอยู่ในดุลยพินจิของสถำนศึกษำใน

กำรแก้ไขผลกำรเรียน 

ตวัเลข และตวัอกัษรแสดงผลกำรเรยีน  

 1. กำรประเมนิผลกำรเรยีนของแตล่ะรำยวชิำ จะกระท ำไดเ้ป็นตัวเลขอักษรต่ำงๆดงัต่อไปนี้  

ตัวเลข ควำมหมำยผลกำรเรียน ชว่งคะแนนเป็นร้อยละ 

4 ดีเยี่ยม 80 – 100 

3.5 ดีมำก 75 – 79 

3 ดี 70 – 74 

2.5 ค่อนข้ำงด ี 65 – 69 

2 น่ำพอใจ 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 – 59 

1 ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต ่ำที่ก ำหนด 50 – 54 

0 ต ่ำกว่ำเกณฑ์ขั้นต ่ำ 0 – 49 
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 มส  ไม่มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรประเมนิผลปลำยภำคเรียน  

 ผ   ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิ โดยมีเวลำเข้ำร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 ของเวลำ

ทั้งหมดทีจ่ัดกิจกรรมของแต่ละภำพเรียน และผ่ำนจดุประสงค์ส ำคัญของกิจกรรมตำมที่ก ำหนด  

 มผ  ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิโดยมเีวลำเข้ำร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลำทั้งหมดที่

จัดกิจกรรมของแต่ละภำคเรียน หรือไม่ผ่ำนจุดประสงค์ส ำคญัของกิจกรรมตำมที่ก ำหนด  

2. กำรเปลีย่นระดบัผล “มส” แยกเป็น 2 กรณ ีดังนี ้ 

 2.1 กรณีผู้เรียนได้ผลกำรเรียน “ มส ” เพรำะมเีวลำเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มเีวลำเรียนไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของเวลำเรียนทั้งหมด ให้สถำนศึกษำจัดให้ผูเ้รียนเรียนเพ่ิมเติม หรือมอบหมำย

ให้ท ำจนมีเวลำเรียนครบตำมที่ก ำหนดไว้ส ำหรับรำยวิชำนั้น แล้วจึงสอบให้เป็นกรณีพิเศษ         

ผลกำรสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลกรเรียนไม่เกนิ “ 1 ”  

 2.2 กรณีผูเ้รียนได้ผลกำรเรียน “มส” และมีเวลำเรียนน้อยกว่ำร้อยละ 60 ของเวลำเรียน

ทั้งหมด ผู้เรียนจะตอ้งเรยีนซ ้ำในรำยวชิำนัน้  

3. กำรเปลีย่นผลกำรประเมนิ “มผ” เป็น “ผ” ให้ผู้เรยีนท ำกิจกรรมในส่วนที่ยังขำดอยูใ่ห้ครบ 

รำยกำรประเมนิ กำรอำ่น กำรคดิวเิครำะห ์และกำรเขยีน คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

  โดยตดัสินกำรประเมิน คือ 3 = ดีเยี่ยม , 2 = ดี , 1 = ผ่ำน  
 

กำรอำ่น กำรคดิวเิครำะห ์และกำรเขยีน 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รยีน  

 

ดำ้น รำยกำรประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 

1.กำรอำ่น 1.1 อ่ำนถูกต้อง ชัดเจน    

 1.2 สรุปใจควำมได ้    

 1.3 รักกำรอ่ำน    

2.กำรคดิวเิครำะห ์ 2.1 กำรคำดคะเน    

 2.2 กำรวำงแผนกำรท ำงำน    

 2.3 กำรใช้เหตุผลในกำรแก้ไขปัญหำ    

 2.4 กำรมีควำมคิดรเิริม่สรำ้งสรรค ์    

3.กำรเขยีน 3.1 เขียนตำมแบบที่ก ำหนดได ้    

 3.2 เขียนตำมควำมรู้และปรำบกำรณ์ได ้    

 3.3 เขียนอธิบำย ชี้แจง รำยงำนได ้    

 3.4 เขียนน ำเสนอควำมคดิอย่ำงเป็นระบบได้    

คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์
รำยกำรประเมนิ 

ระดบัคะแนน 

3 2 1 

1.รกัชำต ิศำสน ์

กษตัรยิ ์

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิเพลงชำติ ร้องเพลงชำติได้ และบอกควำมหมำย

ของเพลงชำต ิ

   

1.2 ปฏิบัติตนตำมสทิธิ และหน้ำที่ของนักเรยีน ให้ควำมร่วมมือ       

ร่วมใจ ในกำรท ำงำน  ร่วมกับสมำชิกในห้องเรียน 
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คณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์
รำยกำรประเมนิ 

ระดบัคะแนน 

3 2 1 

 1.3 เข้ำร่วมกิจกรรมที่สร้ำงควำมสำมัคคี ปรองดอง และเป็น

ประโยชน์ต่อโรงเรียน และชมุชน 

   

1.4 เข้ำร่วมกจิกรรม ปฏิบัตตินตำมหลักศำสนำ และเป็นตัวอย่ำงทีด่ ี    

1.5 เข้ำร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีเ่ก่ียวกับสถำบัน    

2.ซือ่สตัย ์สจุรติ 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    

2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ท ำตำมสัญญำทีใ่ห้ไว้กับพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครอง และคร ู

   

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยควำมซื่อตรง และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่เพ่ือน

ด้ำนควำมซื่อสัตย ์

   

3.มวีนิยั 

รบัผดิชอบ 

3.1 ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว

และโรงเรียน  

   

3.2 ตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกจิกรรมต่ำงๆ และมีควำมรับผดิชอบ    

4.ใฝเ่รยีนรู ้ 4.1 ตั้งใจเรียน    

 4.2 เอำใจใส่ในกำรเรียน และมีควำมเพียรพยำยำมในกำรเรียน    

 4.3 เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรูต้่ำงๆ    

 4.4 ศึกษำค้นคว้ำ หำควำมรู้จำกหนังสือ เอกสำร สิ่งพิมพ์ สื่อ

เทคโนโลยีตำ่งๆ  

    แหล่งกำรเรียนรู้ทัง้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อ

ได้อย่ำงเหมำะสม 

   

 4.5 บันทึกควำมรู้ วิเครำะห์ ตรวจสอบบำงสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์

ควำมรู ้

   

 4.6 แลกเปล่ียนควำมรู้ ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน    

5.อยูอ่ยำ่งพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิง่ของของโรงเรียนอย่ำงประหยดั    

 5.2 ใช้อุปกรณ์กำรเรียนอย่ำงประหยดัและรู้คุณค่ำ    

 5.3 ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและมีกำรเก็บออมเงิน    

6.มุ่งมั่นในกำร

ท ำงำน 

6.1 มีควำมตัง้ใจและพยำยำมในกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย    

 6.2 มีควำมอดทนและไมท่้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งำนส ำเรจ็    

7.รกัควำมเป็นไทย 7.1 มีจิตส ำนึกในกำรอนรุักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย    

 7.2 เห็นคุณค่ำและปฏิบตัิตนตำมวัฒนธรรมไทย    

8.มจีติสำธำรณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทู ำงำน    

 8.2 อำสำท ำงำน ช่วยคิด ช่วยท ำ และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน    

 8.3 รู้จักกำรดูแล รักษำทรัพย์สมบัติและสิง่แวดล้อมของห้องเรยีน 

โรงเรียน และชุมชน 

   

 8.4 เข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ของโรงเรียน    
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เกณฑก์ำรเลือ่นชัน้เรยีน  ผู้เรียนต้องมีผลกำรเรียนเฉล่ียไม่ต ่ำกว่ำ 1.00  

เกณฑก์ำรจบหลกัสตูร  

   1. ผู้เรียนต้องผ่ำนทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน คือได้รับกำรตัดสนิผลกำรเรียน เป็น “1” 

“1.5” “2” “2.5” “3” “3.5” และ “4”  

   2. ผู้เรียนต้องผ่ำนกำรประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 1 -

ผ่ำนกำรประเมิน 2 -ดี 3 -ดีเยี่ยม  

   3. ผู้เรียนต้องผ่ำนกำรประเมนิกำรอ่ำนคดิวิเครำะห์ และเขียนสื่อควำม โดยมีผลกำรประเมิน

อยู่ในระดับ 1 -ผ่ำนกำรประเมนิ 2 -ด ี3 -ดีเยี่ยม  

   4. ผู้เรียนต้องผ่ำนกำรประเมนิกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยมีชั่วโมงกิจกรรมครบ 480 

ชั่วโมง และมีผลกำรประเมินเป็น ผ -ผ่ำน  

กจิกรรมเสรมิสรำ้งระเบยีบวนิยันกัเรยีน มดีังนี ้ 

กจิกรรมพัฒนำโรงเรยีน  

 1. ท ำควำมสะอำดในห้องเรียน ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงำมทั่วไปในห้องเรียน  

 2. ช่วยดูแลบรเิวณทีเ่ป็นเขตรับผิดชอบของห้องให้สะอำด สวยงำม และพัฒนำทำงดำ้นควำม

สะอำด ควำมสวยงำม และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  

 3. เข้ำห้องประชุม สวดมนต ์รับกำรอบรม ระเบียบวินัย จริยธรรม และควำมประพฤต ิ 

 4. เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึน้ หรือชุมชนจัดขึ้น  

 

กจิกรรมปกตปิระจ ำวนั 

เวลำ         กจิกรรม  

07.40 น.  สัญญำณครั้งที ่1 เปิดเพลงเริ่มกิจกรรมหน้ำเสำธง โดยนักเรียนทุกคนพร้อมกัน 

    ที่เขตพ้ืนทีร่ับผดิชอบของตนเพ่ือดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยและพบครูที่ปรึกษำ  

07.55 น.  หลังจำกเพลงสิน้สุดลง นักเรียนทุกคนอยู่ในแถว พร้อมที่จะท ำกิจกรรมหน้ำเสำธง  

08.00 น. ร้องเพลงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ สวัสดียำมเช้ำ รำยงำนพ้ืนที่รับผิดชอบ ทอ่งสูตรคูณ 

ภำษำอังกฤษวันละค ำ ข่ำววันละเรื่อง ครูหรอืฝำ่ยบริหำรพบนักเรียน  

08.25 น.  นักเรียนแยกเข้ำห้องเรียนตำมตำรำงในคำบเรียนที ่1 โดยเดินแถวอย่ำงมีระเบียบ  

10.30 น.  นักเรียนชั้นอนุบำล พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

11.00 น.  นักเรียนชั้น ป.1 - 3 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

11.30 น.  นักเรียนชั้น ป.4 - 6 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  

12.00 น.  นักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

12.30 น.  นักเรียนเขำ้เรยีนตำมตำรำงเรียนภำคบ่ำย  

15.30 น.  ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี กิจกรรมโฮมรูม ตรวจสุขภำพ ท ำควำมสะอำดห้องเรียน 

    ทุกวันศุกร์  เข้ำอำคำรอเนกประสงค์สวดมนต์ และฟงักำรอบรมทัง้โรงเรียน  

15.45 น.  ร้องเพลงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ อบรมนักเรียนประจ ำชัน้ จัดแถวกลับบ้ำน 

16.00 น.  เลิกเรียน  
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แนวปฏบิตัทิัว่ไปส ำหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบำ้นตำเรอืงฯ ถ้ำนักเรียนฝำ่ฝืนไม่ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติที่

ก ำหนดไว้ จะได้รับกำรพิจำรณำลงโทษ โดยกำรบันทึกควำมผิดกับกำรมีสภำพเป็นนักเรียน  

 1. นักเรยีนต้องมำให้ทันเวลำ 07.40 น. ถ้ำเกินเวลำ 08.15 น. แล้วถือว่ำมำสำยจะถูกลงโทษ

ลงชื่อในสมุดบันทึกควำมผิดและถ้ำมำสำยเกินเดือนละ 4 ครั้ง ถือว่ำมำสำยบ่อยครั้งจะด ำเนินกำร

แจ้งผู้ปกครอง  

 2. นักเรียนต้องเข้ำเรียนทุกคำบเรียน ถ้ำเขำ้ช้ำเกิน 5 นำท ีโดยไม่มเีหตผุลเกิน 3 ครั้ง หรือ

ตำมที่อำจำรย์ประจ ำวิชำไดร้ับรำยงำนไปทีง่ำนปกครองจะถูกลงชื่อในสมุดบันทึกควำมผิด  

 3. นักเรียนที่เจ็บปว่ยให้รำยงำนให้อำจำรยป์ระจ ำวิชำ และให้เข้ำนอนพักที่ห้องพยำบำล  

 4. นักเรียนที่มีธุระจ ำเป็นต้องหยดุเรียน ให้ส่งใบลำที่มีลำยเซน็ผู้ปกครองรับรอง ผู้ปกครองต้อง

เป็นคนเดียวกับทีเ่ซน็รับรองวันมอบตัว ถ้ำไม่มีใบลำถือว่ำขำดเรียน  

 5. นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียน ต้องอยู่ในควำมสงบ ตั้งใจเรยีนและเคำรพอำจำรย์ที่ก ำลังสอน 

หรือเชื่อฟงัหัวหน้ำห้องในขณะที่อำจำรย์ไม่อยู่ในห้องเรียน  

 6. นักเรียนที่อยู่ในโรงเรยีนไม่ว่ำในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและนอกห้องเรียนต้องแต่ง

เครื่องแบบนักเรยีนให้เรียบร้อย  

 7. นักเรียนที่มีธุระจ ำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรยีนด้วยกรณีใดก็ตำมต้องด ำเนนิกำรขอ

อนุญำตครูประจ ำวิชำ ครูที่ปรึกษำ ครูเวรประจ ำวันและงำนปกครองนักเรียน (ตำมแบบขออนุญำต

ออกนอกบริเวณโรงเรียน)จึงจะออกจำกบรเิวณโรงเรียนได ้ 

 8. ถ้ำขำดเรียนติดต่อกัน 3 วัน โดยไมม่ีใบลำถือว่ำขำดเรียน ครูที่ปรึกษำจะมีหนังสือถงึ

ผู้ปกครองให้มำชีแ้จงเหตผุล  

 9. นักเรียนต้องรักษำวินัยในกำรเดินตำมกฎจรำจร ทั้งในและนอกโรงเรียน  

 10. นักเรียนต้องท ำควำมเคำรพครูทุกคนตำมโอกำสและถูกกำลเทศะ  

 11. นักเรียนไม่ควรหลีกเล่ียงกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำต ิถ้ำหลีกเล่ียงเกิน 3 ครั้ง จะแจง้ให้

ผู้ปกครองทรำบและพิจำรณำลงโทษตำมกรณี  

 12. นักเรียนต้องท ำควำมเคำรพครูและผูม้ีเกียรติทีเ่ข้ำมำเยี่ยมโรงเรียน  

 13. นักเรียนต้องช่วยกันรักษำควำมสะอำดของห้องเรียน โต๊ะ เก้ำอ้ี และควำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของห้องเรียน ให้สะอำด สวยงำมอยู่เสมอกำรเปล่ียนที่ตั้งโต๊ะเก้ำอ้ี ต้องได้รับอนุญำตจำก

ครูที่ปรึกษำก่อน  

 14. ไม่ควรใช้ห้องเรียนเป็นทีเ่ล่นเกมต่ำง ๆ หรือน ำอำหำรและเครื่องดืม่ของขบเคีย่วมำ

รับประทำนในห้องเรียน  

 15. นักเรียนควรรับประทำนอำหำรในโรงอำหำร หรือที่จดัเตรียมไว้ไมค่วรเดินรับประทำนอำหำร  

 16. กำรท ำลำยสิ่งของเครื่องใช ้และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของโรงเรียนตลอดจนกำรขดีเขยีนท ำควำม

สกปรกตำมอำคำรเรียนต่ำง ๆ เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี ฝำผนัง และอ่ืน ๆ ถือว่ำมีควำมผิดต้องได้รับโทษ

ตำมระเบียบ และโรงเรียนจะยึดเงนิประกันของเสียหำยเท่ำกับมูลค่ำที่นักเรียนท ำลำย  

 17. เมื่อต้องเดนิไปเรยีนทีห่้องอ่ืนจะต้องเดนิเป็นแถวอย่ำงมีระเบียบและใช้เวลำไมเ่กิน 3 นำท ี 

 18. ห้ำมนักเรียนน ำโทรศัพท์มำโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญำต กรณมีีควำมจ ำเป็นใหด้ ำเนินกำรขอ

อนุญำตที่งำนปกครองนักเรียน  

 19. ห้ำมยุ่งเก่ียวกับบุหรี่ สุรำ สิ่งเสพตดิทัง้ในและนอกโรงเรียน  
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 20. ห้ำมแตง่กำยผิดไปจำกกฎระเบียบของโรงเรียน  

 21. ห้ำมเล่นกำรพนันหรือกิจกรรมที่ส่อไปในทำงพนัน  

 22. ห้ำมพกพำอำวุธ หรือวัตถุระเบดิเข้ำมำในโรงเรียน  

 23. ห้ำมกระท ำในลักษณะชู้สำวหรือกำรกระท ำอนำจำร 

 24. ห้ำมกระท ำตัวให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน เชน่ เที่ยวกลำงคนื มั่วสุม เป็นต้น 

 

ระเบยีบโรงเรยีนบำ้นตำเรอืงฯ ว่ำดว้ยงำนปกครองเพ่ือพัฒนำผูเ้รยีน 

บททัว่ไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่ำ ระเบียบโรงเรียนบ้ำนตำเรืองฯ ว่ำด้วยงำนปกครองเพ่ือพัฒนำผู้เรียน  

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียน โรงเรียนบ้ำนตำเรืองฯ  

 ข้อ 3 ในกรณีทีโ่รงเรียนได้ก ำหนด ระเบียบปฏิบัต ิข้อบังคับ ซึ่งมีบทลงโทษเพ่ือควำมผิด ไว้เป็น

กำรเฉพำะกรณีให้ถือตำมกฎระเบียบข้อบังคับนี ้ 

 ข้อ 4 กำรลงโทษนักเรียนให้ปฏิบตัิตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรลงโทษ นักเรียน 

นักศึกษำ พ.ศ. 2548  

 ข้อ 5 ในระเบียบนี ้ค ำว่ำ .  

  “นักเรียน” หมำยถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนบ้ำนตำเรืองฯ  

  “ครูที่ปรึกษำ” หมำยควำมรวมถงึครทูุกคนของโรงเรียนบ้ำนตำเรืองฯ  

  “ผู้อ ำนวยกำร” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำเรืองฯ  

  “รองผู้อ ำนวยกำร” หมำยถึง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนตำเรืองฯ  

  “หัวหน้ำฝำ่ย ” หมำยถึง ครูที่ได้รับกำรแตง่ตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที ่ 

  “หัวหน้ำระดับ” หมำยถึง ครูที่ได้รับกำรแตง่ตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที ่ 

  “คณะกรรมกำรพิจำรณำบทลงโทษ” หมำยถงึ คณะกรรมกำรระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน              

ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  

  “คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พ้ืนฐำน” หมำยถึง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พ้ืนฐำน 

โรงเรียนบ้ำนตำเรืองฯ  

  “ผู้ปกครอง” หมำยถึง บิดำ มำรดำ ผู้อนุบำล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตำม

ประมวล กฎหมำยแพ่งและพำณิช และให้หมำยควำมรวมถึงพ่อเล้ียง-แม่เล้ียง ผู้ปกครอง                  

สวัสดิภำพ นำยจ้ำง ตลอดจนบุคคลอ่ืน ซึง่รับเด็กไว้ในควำมอุปกำระเล้ียงด ูหรือเด็กอำศัยอยู่ด้วย 

 ข้อที่ 6 ให้หัวหน้ำงำนปกครองเพ่ือพัฒนำผูเ้รียนรักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี ้

หมวดที ่1 ระเบยีบปฏบิตัสิ ำหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบำ้นตำเรอืงฯ 

  นักเรียนต้องรักษำระเบียบวินัยและปฏิบัตติำมระเบียบของโรงเรียนอย่ำงเครง่ครดั ผู้ใดฝำ่ฝืน 

ไม่ปฏิบัติตำม ถือว่ำผู้นั้นกระท ำควำมผดิจะต้องได้รับกำรลงโทษตำมกฎระเบียบที่โรงเรียนได้ก ำหนด

ไว้ในระเบียบนี ้ 

1. นักเรยีนต้องประพฤติตนให้เหมำะสมกับสภำพกำรเป็นนักเรียน ดังนี ้ 

 1.1 ไม่มำสำย และเข้ำแถวเคำรพธงชำติทุกวัน นักเรียนต้องมำให้ทันเวลำ 07.40 น. ถ้ำเกินเวลำ 

08.15 น. แล้วถือว่ำมำสำยจะถูกลงโทษลงชื่อในสมุดบันทึกควำมผิดและถ้ำมำสำยเกินเดือนละ 4 

ครั้ง ถือว่ำมำสำยบ่อยครั้งจะด ำเนนิกำรแจง้ผู้ปกครอง  

 1.2 แต่งกำยถูกระเบียบทั้งชุดนักเรียน ชุดกีฬำ ชุดลูกเสือและชุดผ้ำไทย 
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 1.3 ปฏิบัติตำมค ำสั่งของโรงเรยีน ครูซึ่งสัง่ในหน้ำที่รำชกำร และเคำรพเชื่อฟงัไม่แสดงกิริยำ

กระด้ำงกระเดื่อง  

 14 พูดจำสุภำพ ไม่กล่ำวเท็จ  

 1.5 ไม่ขโมยสิ่งของหรือทรัพยส์ินของคนอ่ืน และทรัพยส์ินของโรงเรียน  

 1.6 รักษำระเบียบวินัยในห้องเรียน ห้องประชุม ไม่กระท ำกำรใดๆ ทีก่่อให้เกิดควำมร ำคำญผู้อ่ืน  

 1.7 เข้ำร่วมประชุมตำมที่โรงเรียนก ำหนด หรือตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 1.8 เข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน ชมุชน หรอืองค์กร ก ำหนด  

 1.9 ไม่ก่อกำรทะเลำะวิวำททั้งใน และนอกสถำนศึกษำ  

 1.10 ไม่สูบบุหรี่ ดืม่ของมนึเมำ หรือยุ่งเก่ียวสำรเสพตดิทุกชนิด  

 1.11 ไม่ยั่วยุ กล่ำววำจำที่ไม่สุภำพ ให้เกิดกำรทะเลำะ เกลียดชัง เช่น กล่ำวค ำหยำบคำยไม่สุภำพ 

        กล่ำวประชด เสียดส ีล้อเลียนผู้อ่ืน กล่ำวท้ำทำยหรือแสดงควำมก้ำวร้ำวชวนวิวำท  

        กล่ำวดูหมิ่น หรือหมิ่นประมำท  

2. นักเรียนต้องช่วยเหลือกิจกำรของโรงเรยีนตำมที่ขอร้อง มอบหมำย ตำมโอกำสอันควร  

3. นักเรียนต้องรักษำทรัพย์สมบตัิ สำธำรณประโยชน์โรงเรียนไม่ท ำลำยหรือท ำให้ควำมสกปรก  

4. เมื่อนักเรียนต้องหยุดเรียน กำรเจ็บปว่ย หรือมีควำมจ ำเป็นต้องไปประกอบพิธีที่ส ำคญั 

ผู้ปกครองต้องแจ้งให้โรงเรียนทรำบโดยกำรลำเป็นลำยลักษณ์อักษร 

5. นักเรียนต้องไมต่กแตง่เครื่องประดับ เชน่ สวมสร้อยคอ แหวน หรือกำรแต่งหน้ำทำปำก  กำร

ท ำสีผม สไลด์ผม ซอย หรือไว้เล็บยำว ไว้หนวดเครำ เป็นต้น  

6. ไม่น ำบุคคลภำยนอกเข้ำมำก่อกำรทะเลำะวิวำท หรือก่อควำมไม่สงบ  

7. ไม่น ำเข้ำหนังสือ เอกสำร แผ่นพับ ที่ส่อไปในทำงลำมกอนำจำร  

8. ไม่เข้ำไปยุ่งเก่ียวกับสถำนที่ต้องห้ำม เช่น มุมอับ หรือบริเวณจอดรถจักรยำน หรือ

รถจักรยำนยนต ์โดย เด็ดขำด โดยไม่ได้รบัอนุญำต  

9. ไม่ขีดเขียนตัวหนังสือ หรือขีดเขียนข้อควำมใด ๆ ลงที่เสื้อ กำงเกง ชุดเรียน ชุดพลศึกษำ ศำลำ

ม้ำหินอ่อน และในห้องน ้ำ หรือฝำผนงัทั่ว ๆ ไป  

10. ไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รบัอนุญำต กำรออกนอกบริเวณ ต้องเขียนใบขออนุญำต

ตำมแบบฟอร์มของโรงเรียน และขออนุญำตต่อครูที่ปรึกษำ และครงูำนปกครองเทำ่นัน้  

หมวดที ่2 ระเบยีบวำ่ดว้ยลกัษณะควำมผดิ 

  ด้วยโรงเรียนมีควำมประสงคท์ี่จะให้นักเรียนมีควำมตั้งใจเล่ำเรยีน มีควำมประพฤตเิรียบร้อย 

แต่งกำยถูกระเบียบ สุภำพเรียบร้อย เหมำะสมเป็นนักเรียนที่ด ีปฏิบัติให้ถูกต้องในทำงที่ควร 

โรงเรียนจึงก ำหนดวิธีกำรพิจำรณำควำมผดิของนักเรียน ไว้ดังนี ้ 

1. ควำมผดิสถำนเบำ และปำนกลำง ได้แก ่

1) แต่งกำยผดิระเบียบของโรงเรียน  

2) หนีเรียนไมเ่ข้ำเรียน หลีกเล่ียง หลบซ่อนไม่เขำ้แถว 

3) ส่งเสียงดัง รบกวนผู้เรียน ไม่ว่ำบนอำคำรหรือนอกอำคำร 

4) ขับขี่รถเสียงดัง จอดรถไม่ถูกที ่ไม่สวมหมวกนิรภัย ซ้อน 3  

5) ไม่รักษำควำมสะอำดห้องเรียน และบริเวณที่รับผิดชอบ  

6) ปกปิดควำมลับของนักเรยีนที่กระท ำควำมผิด  

7) มำโรงเรียนสำย โดยไมม่ีเหตุผล  
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8) แสดงกริิยำ วำจำหยำบคำยต่อครูหรือผูอ่ื้น  

9) ขัดค ำสัง่ครูในเรื่องที่เก่ียวกับกำรเรียนกำรสอน  

10) สูบบุหรี ่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง  

11) หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ปฏิบัติตำมระเบียบที่วำงไว้  

12) ขีดเขียนข้อควำมที่ไม่สภุำพ หรือข้อควำมใดลงเสื้อ กำงเกงและศำลำ ม้ำหิน ตำมฝำผนงั  

13) พูดจำขู่กรรโชกเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน  

14) ประพฤตติัวไม่เหมำะสมในกรณสี่อไปในทำงชู้สำว  

15) เล่นกำรพนัน ทั้งในและนอกโรงเรียน  

16) เที่ยวกลำงคนืดึกดืน่ และอยู่ในสถำนทีท่ี่ไม่เหมำะสม  

2. ควำมผดิสถำนหนกั รำ้ยแรง  

1) นักเรียนแจง้ควำมเท็จต่อครู  

2) หลีกเล่ียง ขัดขืน ไม่ปฏิบัติตำมค ำสัง่ของโรงเรยีนเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับหรือค ำสั่งของคร ู

จนเกดิควำมเสียหำยแกโ่รงเรียน  

3) นักเรียนท ำลำยทรัพย์สนิของโรงเรียน ของคร ูของนักเรียนด้วยกันและของสำธำรณะ  

4) แสดงกิริยำกระด้ำงกระเดื่อง หรือลบหลู่ครูและบุคลำกรในโรงเรียน  

5) ท ำร้ำยร่ำงกำยผู้อ่ืน  

6) เจตนำขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของผู้อ่ืน  

7) เสพสุรำมึนเมำ เสพสิ่งเสพติดให้โทษต่ำง ๆ หรือมีไว้ในครอบครอง  

8) น ำสิ่งเสพตดิ ให้โทษต่ำง ๆ หรือสิ่งมึนเมำเข้ำมำเผยแพร่หรือจ ำหน่ำยในโรงเรียน  

9) ก่อกำรทะเลำะวิวำทถึงขั้นท ำร้ำยร่ำงกำยเป็นกลุ่มคณะ จนท ำให้ผู้อ่ืนเกิดกำรบำดเจบ็  

10) ประพฤติตนในทำงชู้สำว  

11) น ำอำวุธที่เป็นอันตรำยเข้ำมำในโรงเรียน 

12) กำรกระท ำใด ๆ อันเป็นควำมผิดทำงอำญำจนถูกเจ้ำหนำ้ที่ต ำรวจด ำเนนิคดสีั่งฟอ้งศำลแล้ว

มีควำมผดิตำมกล่ำวหำ  

13) พฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุในประเดน็นี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครูหรือผู้พบเห็น  

14) ครงูำนปกครองเพ่ือพัฒนำผู้เรียนหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมำยจำกทำงโรงเรียนสำมำรถลงโทษ

นักเรียนได ้ 

หมวดที ่3 วำ่ดว้ยแนวทำงกำรบนัทกึควำมด ีหรอืเกยีรตคิณุของนกัเรยีน 

ที ่ รำยกำร คะแนน 

1 เป็นนักเรียนดี ศรีตำเรือง ระดับชั้น ระดับห้อง  50 / 45 

2 เป็นประธำนนักเรียน / รองประธำนนักเรียน  50 / 45 

3 เป็นนักเรียนตัวอย่ำง  45 

4 เป็นประธำนคณะสี  45 

5 เป็นคณะกรรมกำรนักเรียน  40 

6 เป็นนักกีฬำตัวแทนโรงเรียนแข่งระดับจังหวัด  45 

7 เป็นนักกีฬำตัวแทนจังหวัด  45 

8 เป็นนักกีฬำหรือตัวแทนในกำรแข่งขันประเภทอื่น ๆ ระดับภำค  50 

9 เป็นคณะกรรมกำรในคณะสี  30 
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ที ่ รำยกำร คะแนน 

10 เป็นตัวแทนของโรงเรียนด้ำนควำมสำมำรถ วงดุริยำงค ์นำฏศิลป ์วงดนตรีไทย วง

ดนตรีลูกทุ่ง/สำกล ประชำสัมพันธ์โรงเรียน/พิธีกรวิทยุชุมชน/ช่วยงำนประจ ำท่ีครู

รับรอง/ อื่น ๆ ท่ีครูรับรอง  

30 

11 เป็นสำรวัตรนักเรียน / สภำนักเรียน  30 

12 เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ำแข่งขันทักษะต่ำง ๆ  25 

13 ร่วมกิจกรรมส ำคัญท่ีชุมชนจัดขึ้น หรือโรงเรียนจัดขึ้น  20 

14 เป็นนักกีฬำ-กรีฑำ กองเชียร ์คณะสี  20 

15 เข้ำแถวเคำรพธงชำติ ครบร้อยละ 90 ขึ้นไป  20 

16 เข้ำร่วมกิจกรรมโฮมรูม พบท่ีปรึกษำ/พัฒนำ/ประชุมสวดมนต์ ครบร้อยละ 80 ขึ้นไป  20 

17 มีควำมมุ่งม่ันในกำรกระท ำควำมดี เช่น เก็บสิ่งของน ำไปประกำศ หรือ ได้รับเกียรติใน

กำรเข้ำร่วมกับชุมชนและมีกำรรับรองเป็นลำยลักษณ์อักษร  

20 

18 กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีมีควำมเหมำะสม ให้ครูท่ีปรึกษำ หรือหัวหน้ำระดับหรือครูท่ำนใดท่ำน

หน่ึงรับรองผลกำรกระท ำควำมดี  

15 

หมวดที ่4 วำ่ดว้ยกำรตดัคะแนนควำมประพฤตแิละบทลงโทษ 

ที่ รำยกำร คะแนน 

ดำ้นที ่1 ด้ำนกำรเรียน 

1 หลีกเล่ียงกำรรำยงำนตัว ไม่รับกำรปฐมนิเทศ  5 

2 มำสำย หรือไม่เข้ำแถว  5 

3 ไม่ร่วมกิจกรรม โฮมรูม  5 

4 ไม่เข้ำเรียนในแต่ละรำยวิชำ  5 

5 ปลอมลำยเซ็นผู้ปกครอง / คร ู 10 

ดำ้นที ่2 ด้ำนกำรแต่งกำย 

6 แต่งกำยผิดระเบียบของ โรงเรียน เช่น ปล่อยเสื้อออกนอก กำงเกง กระโปรง สวม

เสื้อคนอื่น ไม่ปักชื่อย่อ ค.ค. ไม่ปักชื่อ นักเรียนฯ รวมท้ังชุดพลศึกษำ 

5 

 

7 สวมใส่เครื่องประดับมำโรงเรียน  5 

8 ไม่ตรวจเครื่องแต่งกำย ทรงผม  10 

9 สวมรองเท้ำผิดระเบียบ / สวมกำงเกงนักเรียน กำงเกงวอร์ม กระโปง ผิดระเบียบ ๆ  5 

10 ผมผิดระเบียบจำกท่ีโรงเรียนก ำหนด  

-นักเรียนหญิงท่ีได้รับอนุญำตให้ไว้ผมยำว ต้องรวบให้เรียบร้อย 

10 

ดำ้นที ่3 ด้ำนควำมประพฤติ 

11 ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด / สูบบุหรี่  30 

12 เสพสำรเสพติดทุกชนิดหรือมีไว้ในครอบครอง  50 

13 ลักขโมย จะโดยเจตนำหรือไม่ ยักยอก กรรโชกทรัพย์สิน  50 

14 เล่นกำรพนันทุกชนิด  30 

15 ท ำลำยทรัพย์สิน หรือกล่ันแกล้ง ของโรงเรียน / ผู้อื่น  30 

16 แสดงกิริยำวำจำไม่สุภำพ /ก้ำวร้ำว ไม่เหมำะสมต่อครูหรือบุคลำกรในโรงเรียน  20 

17 ยุยงให้เกิดควำมแตกแยกควำมสำมัคค ีหรือต่อต้ำนระเบียบวินัยของโรงเรียน  30 

18 มีพฤติกรรมในทำงชู้สำวหรือส่อไปในทำงชู้สำวหรือส่อไปในทำงอนำจำร  20 
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ที่ รำยกำร คะแนน 

19 กล่ันแกล้งรังแก บังคับ ขู่เข็ญ ท้ังวำจำหรอืกำรกระท ำต่อผู้อื่นท่ีอ่อนแอกว่ำ  20 

20 ทะเลำะวิวำทกับเพ่ือนในโรงเรียน โดยกำรชกต่อย อำจเป็นกลุ่มเป็นพวก  30 

21 ทะเลำะวิวำทกับเพ่ือนนักเรียนหรือบุคคลภำยนอก ท ำให้เสียชื่อเสียง  50 

22 ชักชวนบุคคลภำยนอกเข้ำมำก่อกำรทะเลำะวิวำท  50 

ดำ้นที ่4 ด้ำนกำรจรำจร 

23 ขับรถจักรยำนยนต์ส่งเสียงดัง สร้ำงควำมร ำคำญในโรงเรียน  10 

24 ขับรถจักรยำนยนต์เข้ำมำในโรงเรียนวันเรียนปกติ ไม่สวมหมวกนิรภัย / และซ้อน 3  10 

25 ไม่ปฏิบัติตำมกฎจรำจรอื่นๆ  5 

ดำ้นที ่5 ด้ำนกำรดูแลรักษำควำมสะอำด 

26 ไม่ท ำควำมสะอำด เวรประจ ำวันบริเวณท่ีรับผิดชอบ ท้ังใน/นอกห้องเรียน  5 

27 ขดีเขียนข้อควำมบนศำลำ ม้ำหิน โต๊ะ เก้ำอี ้ฝำผนัง เกิดควำมสกปรก 10 

28 ขีดเขียนข้อควำมใด ๆ ลงบนเสื้อและกำงเกงของตนเองหรือของเพ่ือน  10 

ดำ้นที ่6 ด้ำนอื่น ๆ 

29 พกพำอำวุธ มีด ปืน วัตถุระเบิด  50 

30 ฝำ่ฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน เช่น ส่งเสียงดังรบกวนเพ่ือน  5 

31 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ขออนุญำตหรือแลกบัตรออกนอกโรงเรียน  10 

32 โรงเรียนเชิญผู้ปกครองมำพบ แต่ไม่มำพบตำมก ำหนด  10 

33 มีสื่อลำมกไว้ในครอบครอง เช่น หนังสือ ซีดี ฯ  10 

  หมำยเหต ุควำมผิดอ่ืนใดที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในเอกสำรนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคร ูลงโทษตดั

คะแนนตำมควำมเหมำะสม โดยเปรียบเทียบควำมผิดใน 6 ด้ำน  

 

หลักปฏบิตัใินกำรลงโทษนกัเรยีน  

  1. ควำมผดิครัง้แรกในกรณโีทษสถำนเบำ ว่ำกล่ำวตักเตือน อบรมสั่งสอนและชีแ้นวทำง

ปฏิบัติที่ถูกต้อง และบันทึกไว้เป็นหลักฐำน  

  2. กรณีนักเรียนกระท ำควำมผิดสถำนเบำ 2 ครั้งในกรณเีดียวกัน แสดงถงึกำรไม่ปรบัปรุง

ตนเองให้ดขีึ้น ไม่เคำรพเชื่อฟงัคร ูต้องเชญิผู้ปกครองมำพบกับทำงโรงเรียน และท ำทัณฑ์บน  

  3. กรณนีักเรียนกระท ำควำมผิดในเรื่องเดียวกันจ ำนวนหลำยคน แต่กำรลงโทษจะแตกต่ำงกัน

ออกไปตำมควำมผิดของนักเรียนที่กระท ำผดิแต่ละคนตลอดจนควำมหนักเบำของพฤตกิรรมด้วย  

  4. กำรลงโทษนักเรียน  

   4.1 ว่ำกล่ำวตักเตือน ให้ครูทุกคนลงโทษนกัเรียนได ้ 

   4.2 กำรตัดคะแนนพฤติกรรมให้ครูงำนปกครองหรือครทูี่ได้รับมอบหมำย สำมำรถตัด

คะแนนพฤติกรรมไดต้ำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรตัดคะแนนควำมประพฤติ  

   4.3 เชิญผู้ปกครองมำท ำทณัฑ์บนให้หัวหน้ำงำนปกครองเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

   4.4 ตัดคะแนนควำมประพฤต ิและบันทึกข้อมูลให้หัวหน้ำงำนปกครองเสนอควำมเหน็ตอ่

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

   4.5 ท ำกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมและปรับปรุงตนเอง ให้คณะกรรมกำรกลุ่ม

กิจกำรนักเรียนเสนอควำมเหน็ต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
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  5. ในกรณีควำมผิดร้ำยแรง ให้ด ำเนนิกำรดังนี ้ 

   5.1 คณะกรรมกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิจำรณำโทษตำมระเบียบของโรงเรียน

เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

   5.2 โรงเรียนขอควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นักเรียนที่

ประพฤติฝำ่ฝืนผิด ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน จะถูกพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของโรงเรียน

บ้ำนตำเรืองฯ ปี พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี ้ 1) ว่ำกล่ำวตักเตือน  2) ท ำทัณฑ์บน  3) ตัดคะแนน       

ควำมประพฤต ิ 4) ท ำกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

แนวปฏบิตัวิำ่ดว้ยคะแนนตดิลบ 

คะแนนตดิลบ วธิปีฏิบตั ิ

15 คะแนน  ตักเตือน ครั้งท่ี 1  

20 คะแนน  เชิญผู้ปกครองมำพบ / ท ำกิจกรรม  

30 คะแนน  เชิญผู้ปกครองมำพบ / ท ำกิจกรรม  

50 คะแนน  เชิญผู้ปกครองมำพบ / ท ำกิจกรรม  

60 คะแนน  เชิญผู้ปกครองมำพบ / ท ำกิจกรรม ท ำทัณฑ์บน รำยงำนคณะกรรมกำรระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

80 คะแนน  เชิญผู้ปกครองมำพบ / ท ำกิจกรรม ท ำทัณฑ์บน รำยงำนคณะกรรมกำรระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

100 คะแนน  เสนอกรรมกำรดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

 

หมวดที ่5 ว่ำดว้ยกำรแตง่กำยและทรงผม 

 นักเรียนทุกคนต้องแต่งกำยตำมระเบียบฯทีโ่รงเรียนก ำหนด ดังนี ้

 

1. เครือ่งแบบนกัเรยีนชำย  

 (1) เสื้อ ผ้ำสีขำว แบบคอเชิต้ เชิต้โปโล หรอืคอปกกลม แขนสั้น 

(2) เครื่องหมำยใช้อักษรย่อ ต.ร. ปักที่อกเสื้อเบ้ืองขวำบนเนื้อผ้ำด้วยด้ำยหรือไหม สนี ำ้เงนิ  

(3) กำงเกง ประถมใช้สีกำกี มัธยมใช้สีกรมท่ำ แบบสุภำพ ขำสั้น 

(4) เขม็ขัด ประถมหัวเขม็ลูกเสือ หนัง สนี ้ำตำล มัธยม เขม็ขัดหนัง สดี ำ หัวเขม็ขัดเป็นโลหะรูป

สี่เหล่ียมผนืผ้ำชนิดหัวกลัด  

(5) รองเท้ำผ้ำใบ ประถม สนี ้ำตำล มัธยม สีด ำ แบบหุ้มสน้ ชนดิผูก 

(6) ถุงเท้ำ สั้น (สูงกว่ำตำตุม่ 2-3 นิ้ว) สีน ้ำตำล 

2. เครือ่งแบบนกัเรยีนหญงิ   

(1) เสื้อแขนสั้นสีขำว ประถมคอบัว มัธยมคอปกกลำสี ผ้ำผูกคอสำมเหล่ียมเงื่อนกลำส ีสีกรมท่ำ  

(2) เครื่องหมำยใช้อักษรย่อ ต.ร. ปักที่อกเสื้อเบ้ืองขวำบนเนื้อผ้ำด้วยด้ำยหรือไหม สนี ำ้เงนิ  

(3) กระโปรง ผ้ำสดี ำหรือสีกรมท่ำ แบบจีบรูดรอบตัวหรือจีบทบรอบเอวหรือพับเป็นจีบข้ำงละ

สำมจีบทัง้ค้ำนหน้ำและด้ำนหลัง เมื่อสวมแล้วชำยกระโปรงคลุมเขำ่ 

(4) รองเท้ำ หนงั สีค ำ แบบหุ้มสน้หุม้ปลำยเท้ำ มสีำยรัดหลังเท้ำ 

(5) ถุงเท้ำ สัน้ สีขำว 

 

 

 



24 

 

3. เครือ่งแบ 

บลูกเสอื แตง่กำยตำมระเบยีบคณะลกูเสอืแหง่ชำติ ดงันี ้

3.1 เครือ่งแบบลกูเสอื เนตรนำร ีส ำรอง  ประกอบด้วย 

(ก) หมวกทรงกลมมีกะบังหน้ำหมวก ท ำด้วยผ้ำสีกรมท่ำ ตัวหมวกเย็บด้วยผ้ำ ๖ ชิน้ แนว

ตะเข็บระหว่ำงชิน้และขอบหมวกโดยรอบทำบด้วยด้ำยหรือไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้ำพิธี ประจ ำกอง

แล้ว มีตรำหน้ำหมวกรูปหน้ำเสือและอักษรใต้หน้ำเสือว่ำ "ลูกเสือ" สีเหลือง บนผ้ำสีกรมท่ำ ขลิบรมิ

สีกรมท่ำ รูปไข่ ยำว ๔ เซนตเิมตร กว้ำง ๓.๕ เซนติเมตร 

(ข) ผำ้ผูกคอรูปสำมเหล่ียมหน้ำจั่ว สเีหลือง มีตรำกระต่ำย และมีวอคเก่ิลสวมผ้ำผูกคอ 

(ค) สวมใสเ่ครื่องหมำยกับชุดนักเรียนตำมแบบปกติ  

3.2 เครือ่งแบบลกูเสอื เนตรนำร ีสำมญั ประกอบด้วย 

(ก) ลูกเสือใช้หมวกปีกกว้ำงสีกำกี พับปีกข้ำงขวำขึ้นประดับด้วยดอกจันชั้นเดียว ส่วนเนตร

นำรีใช้หมวกผ้ำสีเขียว มีตรำเนตรนำรีประดบัด้ำนหน้ำ 

(ข) ผำ้ผูกคอรูปสำมเหล่ียมหน้ำจั่ว สีเหลือง มีตรำกระต่ำย และมีมีวอคเก่ิลสวม 

(ค) เข็มขดัหนงัสีน ้ำตำล กว้ำงไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขดั ท ำด้วยโลหะสีทอง มีลำย

ดุนรูปตรำคณะลูกเสือแห่งชำติภำยในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 

(ง) ลูกเสือ ถุงเท้ำยำวสีกำกี พับขอบไว้ใต้เข่ำ ใต้เข่ำมสีำยรดัถุง เนตรนำรีถุงเทำ้สีขำวสั้น  

 (จ) รองเท้ำผ้ำใบสีน ้ำตำลแก่ ไม่มีลวดลำย หุ้มส้นชนิดผูก เนตรนำรีรองเท้ำหนังสดี ำ 

 (ฉ) ชุดลูกเสือสีน ้ำตำล ชุดเนตรนำรีสีเขียว ตำมระเบียบลูกเสือแห่งชำต ิ

3.3 เครือ่งแบบลกูเสอื เนตรนำรสีำมญัรุน่ใหญ ่ประกอบด้วย 

(ก) หมวกลูกเสือ ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตรำหน้ำหมวกรูปตรำคณะลูกเสือแห่งชำตทิ ำดว้ยโลหะ

สีทอง เวลำสวมให้ตรำหน้ำหมวกอยู่เหนือคิว้ซ้ำย หมวกเนตรนำรีเหมือนสำมญั 

(ข) เครื่องแบบลูกเสือสำมัญ ติดอินทรธนสูีเลือดหมู ปลำยอินทรธนมูีอักษร ล.ญ.สีเหลือง 

(ค) ผำ้ผูกคอ กำงเกง กระโปรง เขม็ขัด รองเท้ำ เชน่เดียวกับเครื่องแบบ สำมัญ 

(ง) ถุงเท้ำ เช่นเดียวกับถุงเท้ำสำมัญ แต่ลูกเสือให้ติดพู่สีเลือดหมู ทัง้สองข้ำง 

4. ทรงผม  

4.1 ทรงผมนักเรียนชำย  

 - ประถม ทรงนักเรียน มัธยม กรณเีรียนด ีเกรด 3.0 สำมำรถรองทรงสูง แต่ด้ำนหน้ำและ 

ด้ำนบนยำวไม่เกิน 4 ซม. ด้ำนข้ำงและด้ำนหลังต้องยำวไม่เกินตีนผม  

 - ไม่ไว้หนวดหรือเครำ ไม่ดัดผม ไม่ย้อมสีผมให้ผิดไปจำกเดิม  

 - ไม่ใส่เยล น ้ำมัน สเปรย ์และกำรกระท ำอ่ืนซึ่งไมเ่หมำะสมกับสภำพกำรเป็นนักเรียน เช่น 

กำรตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์ หรือลวดลำย  

4.2 ทรงผมนักเรยีนหญงิ  

 - ผมสั้น ยำวไม่เกินคำง ผมยำวต้องมัดผมด้วยยำงสีด ำหรือผูกโบสีขำว ให้เรียบร้อย และ

ดูแลรักษำควำมสะอำดให้ดี ไม่ตดัผมม้ำปิดคิ้ว  

 - ไม่ดัดผม ไม่ซอย ไม่ใส่เยล ไม่ย้อมสีผม ไม่ฉีดสเปรย ์ไม่ติดเครื่องประดับผม  

5. กระเปำ๋หนงัสอื นักเรียนทุกคนต้องถือกระเปำ๋หนังสือตำมแบบทีโ่รงเรียนก ำหนด  

6. ชดุกฬีำ นักเรียนทุกคนต้องมีชุดกีฬำ โดยใช้แบบที่โรงเรียนก ำหนด 

7. ชดุเสือ้ไทย นักเรียนทุกคนต้องมเีสื้อไทย โดยใช้แบบทีโ่รงเรียนก ำหนด 
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ค ำแนะน ำส ำหรบัผูป้กครองเมือ่มำตดิตอ่ทีโ่รงเรยีนเรือ่งนกัเรยีนในปกครอง  

  1. ท่ำนต้องทรำบชื่อจริงและนำมสกุลของนกัเรียนในควำมปกครองของท่ำน  

  2. ท่ำนต้องทรำบระดับชั้น และห้องเรียนของนักเรียน เช่น ป.1 ห้อง 1 หรือ ม. 3 ห้อง 2  

  3. หำกท่ำนได้รับหนังสือเชิญจำกทำงโรงเรยีนให้ท่ำนน ำหนงัสือฉบับนั้นมำด้วย  

  4. เมื่อมำติดต่อที่โรงเรียนทุกครั้งใหต้ิดต่อผ่ำนห้องธุรกำรก่อนทุกครัง้  

กำรพ้นสภำพกำรเป็นนกัเรยีน นักเรียนจะพ้นสภำพกำรเป็นนักเรยีนด้วยกรณีดงัต่อไปนี้  

  1. นักเรยีนทีจ่บชั้นมัธยมศึกษำประถมศึกษำปีที่ 6 หรือ มัธยมศึกษำปีที่ 3  

  2. นักเรียนที่ประสงค์ทีจ่ะลำออกต้องเป็นไปตำมขัน้ตอน  

  3. นักเรียนประพฤติผดิระเบียบขั้นร้ำยแรงหลำยครั้งแล้วยังไม่เขด็หลำบ จนโรงเรียนต้อง

พิจำรณำพิเศษเป็นรำยกรณ ี 

กำรลำออกของนกัเรยีน  

  นักเรียนประสงค์จะลำออกจำกโรงเรียนในระหว่ำงปีกำรศึกษำ หรือสิ้นปีกำรศึกษำต้องให้

ผู้ปกครองมำลำออกเองที่ฝำ่ยวิชำกำร นักเรียนจะลำออกโดยมิได้รับอนุญำตจำกผู้ปกครองไม่ได้  

 

หมวดที ่6 วำ่ดว้ยกำรรว่มกจิกรรม 

1. กำรรว่มกจิกรรมหนำ้เสำธง  

 1.1 นักเรียนจะต้องมำโรงเรียนใหท้ันเวลำกำรเข้ำแถว เพ่ือร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธง โรงเรียนจะให้

สัญญำณกำร ตำมก ำหนดกำรที่โรงเรียนก ำหนด 

 1.2 นักเรียนจะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธงอย่ำงน้อยร้อยละ 90 ของเวลำกำรเข้ำแถว

ทั้งหมด และ นักเรียนที่มเีวลำกำรเข้ำแถวนอ้ยกว่ำร้อยละ 90 จะต้องเข้ำรับกำรปรับพฤติกรรม 

โดยกำรเข้ำแถวนอกเวลำ คิดเป็นจ ำนวนครัง้ที่ขำดกำรเข้ำแถว (ช่วงหยุดเรียน หรือปิดภำคเรียน)  

 1.3 นักเรียนที่ไมร่่วมกิจกรรมหน้ำเสำธง จะมีคะแนนตดิลบ ครั้งละ 5 คะแนน และนักเรยีนที่ 

แต่งกำยไม ่เรียบร้อย จะถูกบันทึกไว้ในสมดุเช็คชื่อนักเรียน  

2. กจิกรรมโฮมรมู  

 ทุกวัน เวลำ 15.30 – 16.00 น. นักเรียนต้องเข้ำกิจกรรมโฮมรูม ในระบบกำรดแูลชว่ยเหลือ

นักเรียน ตรวจสุขภำพ และท ำควำมสะอำดห้องเรียน ยกเว้นวันศุกร์ ที่ทุกคนต้องเข้ำอำคำร

อเนกประสงค์ร่วมสวดมนต ์และอบรม นักเรียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่ำร้อยละ 80       

หำกนักเรียนคนใด มีเวลำไม่ถึงจะต้องไดร้ับกำรซ่อมเสริม และติดลบครั้งละ 5 คะแนน  

3. กำรเขำ้รว่มกจิกรรมกฬีำส ีนักเรียนทุกคนจะต้องสังกัดในคณะสตีำมที่ก ำหนด และหำกมี

กิจกรรมที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกคณะสีในกำร เข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึน้ หรือชุมชน 

นักเรียนต้องให้ควำมร่วมมือและจะต้องมเีวลำเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำง น้อย 80 เปอร์เซน็ต ์หำก

พบว่ำมีเวลำไม่ถึงร้อยละ 80 จะต้องได้รับกำรซ่อมเสริม 

 

หมวดที ่7 หมวดเบด็เตลด็ 

1. กำรท ำควำมเคำรพ แนวปฏิบัต ิ 

  1.1 เมื่อครูหรือผู้ใหญเ่ดนิผ่ำน นักเรียนจะตอ้งท ำควำมเคำรพ โดยกำรยนืตรง หรือยกมือไหว้

ในลักษณะส ำรวม นอบน้อม  
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  1.2 ในกรณีทีน่ักเรียนเดินสวนทำงกับคร ูไม่ว่ำจะอยู่ระหว่ำงขึ้น ลงบันใด ให้นักเรียนยนืตรง

ท ำควำมเคำรพ ยกเว้นในกรณีทีม่ือถือสิ่งของอยู่  

2. กรณีทีน่ักเรียนมีคำบเรียนว่ำง แนวปฏิบตัิ  

  2.1 ห้ำมนักเรียนสง่เสียงดังรบกวน หรือสร้ำงควำมร ำคำญห้องข้ำงเคียง  

  2.2 ให้นักเรียนเข้ำศึกษำค้นคว้ำที่ห้องสมุด ห้อง ICT หรือน ำหนงัสือมำอ่ำน หรือท ำกำรบ้ำน  

  2.3 ห้ำมเล่นกีฬำบนอำคำรเรียน และในอำคำร 

3. ห้ำมน ำอำหำร เครื่องดื่มออกมำทำนนอกโรงอำหำร หรือน ำขึ้นมำรับประทำนบนอำคำรเรียน 

4. ช่วงพักกลำงวัน นักเรียนสำมำรถเข้ำใชอ้ำคำรยู่โซ่เน็ตไดค้รั้งละไม่เกิน 30 นำทตี่อคนต่อครัง้ 

5. ช่วงพักกลำงวัน นักเรียนสำมำรถเข้ำเล่นกีฬำในสนำมฟุตบอลคิงเพำเวอร์ได้ โดยกำรน ำชดุกีฬำ

มำเปล่ียนให้เหมำะสม ห้ำมน ำขนม น ้ำ หรืออำหำร เข้ำในสนำมโดยเด็ดขำด 

6. นักเรียนต้องช่วยกันรักษำควำมสะอำดในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ เปิดปิดน ้ำ และไฟฟำ้อยู่สมอ 

7. ห้ำมนักเรียนเขำ้ห้องประชำสมัพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญำต 

กจิกรรมทีเ่สรมิสรำ้งระเบยีบวนิยัของนกัเรยีน ดังนี ้ 

กจิกรรมพัฒนำโรงเรยีน  

 1. ท ำควำมสะอำดในห้องเรียน ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงำมทั่วไปในห้องเรียน  

 2. ช่วยดูแลควำมสะอำดในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบ ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ให้สะอำด สวยงำม และ       

เป็นระเบียบเรียบร้อย  

 3. เข้ำห้องประชุม สวดมนต ์รับกำรอบรม ระเบียบวินัย จริยธรรม และควำมประพฤต ิ 

 4. เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึน้ หรือชุมชนจัดขึ้น  

 5. ห้ำมน ำขนมกรุบกรอบ ลูกอม ถุงพลำสติก หรือขยะเข้ำมำในโรงเรียนโดยเดด็ขำด 

กจิกรรมโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภำพ 

 1. นักเรยีนทุกคนต้องดูแลสุขภำพตลอดเวลำ โดยกำรเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์        

ไม่ทำนขนมกรุบกรอบ ไอศกรีม น ้ำอัดลม และไม่ยุ่งเก่ียวกับสิ่งมึนเมำ และสำรเสพติด 

 2. นกัเรียนต้องแปรงฟนัด้วยยำสีฟนัทีม่ีฟลูออไรด์ แปรงฟนัแหง้ และแปรงฟนัแบบ 2:2:2  

 3. นักเรียนต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยเป็นประจ ำทุกภำคเรียน 

 4. นักเรียนที่มภีำวะอ้วน หรือเริ่มอ้วนต้องเข้ำสู่กระบวนกำรแก้ไขอย่ำงเป็นระบบ 

 5. นักเรียนต้องไมเ่ล่นผำดโผน ปีนปำ่ยในทีสู่ง ห้ำมเข้ำไปเล่นสระน ้ำ หรือเข้ำใกล้สระน ้ำโรงเรียน

โดยไม่ไดร้ับอนุญำต 

 6. เมื่อนักเรียนไม่สบำย หรือไดร้ับอุบัติเหตใุห้รีบแจ้งครูประจ ำชัน้เพ่ือรับกำรรักษำและช่วยเหลือ 

 7. หำกนักเรียนปว่ยเป็นโรคตดิต่อ ควรหยดุเรียนและรักษำตัวที่บ้ำนให้หำยก่อนจึงค่อยมำเรียน

ตำมปกตเิพ่ือปอ้งกันกำรแพรร่ะบำดของโรคติดต่อนัน้ๆ 

 8. นักเรียนต้องเก็บรักษำสมบัติส่วนตัวอยู่เสมอ เช่น แปรงสีฟนั แก้วน ้ำ รองเท้ำ เป็นต้น 

 9. นักเรียนต้องชั่งน ้ำหนัก วัดส่วนสูงเป็นประจ ำทุกเดือน และรับประทำนยำเสรมิธำตุเหล็ก 

 10. ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 นักเรียนต้องสวมหน้ำกำก เว้นระยะห่ำง  

ล้ำงมือบ่อยๆ ไม่เดินทำงไปในพ้ืนทีเ่สี่ยง และปฏิบัติตนตำมข้อแนะน ำของโรงเรียนโดยเครง่ครดั 
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กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 

ด้ำนที่ ๑ กำรทดสอบควำมอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหำยใจ กิจกรรมที่ใช้ทดสอบ คือ               

ว่ิงระยะไกล  ชำย/หญิง  ๑,๒๐๐  เมตร 

 
ด้ำนที่ ๒  กำรทดสอบควำมแข็งแรงและควำมอดทนของกล้ำมเนื้อ กิจกรรมลุก-นั่ง  ๖๐  วินำท ี

 
ด้ำนที่ ๓  กำรทดสอบควำมอ่อนตัวของกล้ำมเนื้อหลังและต้นขำหลัง กิจกรรมนั่งงอตัวไปข้ำงหน้ำ 

 
ด้ำนที่ ๔  กำรทดสอบควำมแข็งแรงและก ำลังของกล้ำมเนื้อขำ กิจกรรมยนืกระโดดไกล 

 
ด้ำนที่ ๕  กำรทดสอบควำมคล่องแคล่วว่องไว กิจกรรมว่ิงอ้อมหลัก 
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ด้ำนที่ ๖  กำรทดสอบควำมแข็งแรงและควำมอดทนของกล้ำมเนื้อแขน กิจกรรมดนัพ้ืน 30 วินำที 

 

กำรลำ้งมอืทีถ่กูวิธ ี7 ขัน้ตอน 

 

กำรแปรงฟนัทีม่ปีระสทิธภิำพ แปรงฟนัแบบ 2 : 2 : 2 

 

กำรปอ้งกนักำรแพรร่ะบำดของโรคระบำดโควดิ-19 ในสถำนศกึษำ 


